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Mat och nutrition för äldre  
– för ökad livskvalitet och bibehållen funktion 
Att åldras är i sig ingen sjuklig process. Däremot ökar risken för sjukdom med 
ökande ålder. Många äldre drabbas därför av sjukdomsrelaterad undernäring, 
vilket allt för sällan uppmärksammas i tid och ofta inte behandlas på ett 
rationellt sätt. Tillståndet ger livskvalitetsförluster och lidande, och det förbrukar 
stora ekonomiska resurser. Med nutritionsbehandling kan dock både sjuklighet 
och dödlighet minskas.  

Bland friska äldre är matvanorna generellt sett goda, i förhållande till rekommendationerna. Däremot 
kan faktorer som sjukdom, ändrad smakupplevelse och minskad fysisk aktivitet bidra till att äldre får 
ett bristfälligt intag av energi och vissa näringsämnen. Speciellt bör intaget av protein, kalcium och D-
vitamin beaktas. Sjukdomstillstånd kan också medföra ökad energiförbrukning, vilket kan ställa krav 
på specifik nutritionsbehandling. Så långt möjligt utgår behandlingen från adekvat tillförsel av näring 
genom mat, eventuellt kompletterad med flytande kosttillägg. I vissa fall krävs dock tillförsel av 
näring via sond eller kateter direkt till mag-tarmkanalen eller blodet. Adekvat tillförsel av energi och 
näring kan minska både sjuklighet och dödlighet.  

Maten är för de flesta människor mer än bara energi och näring. Den är även en källa till glädje, 
gemenskap och välbefinnande. Vad vi äter är förknippat med vår identitet och kulturella tillhörighet. 
Även den sociala aspekten av ätandet är viktigt för att en måltid ska associeras med livskvalitet. En 
måltid ger också möjlighet till samvaro och kan vara den stund på dagen som många ser fram emot. 
Detta gäller även äldre personer. Maten är därför inte bara en viktig del av den medicinska 
behandlingen, utan också av den allmänna omvårdnaden av äldre. 
 
Mycket forskning fokuserar idag på att finna metoder för att förhindra eller skjuta upp insjuknandet. 
Det finns till exempel studier som visar att förekomst av Alzheimers sjukdom är lägre i grupper som 
äter enligt den traditionella medelhavskosten, och högre i grupper med lågt intag av fisk och högt intag 
av mättat fett. Det är dock ännu för tidigt att säga om dessa samband är orsakssamband, och några 
mekanismer har inte fastsällts. Något säkrare kan man vara på att ett tillfredsställande proteinintag, i 
kombination med styrketräning, har stor betydelse för att bromsa muskelförlust hos äldre. Sannolikt är 
dagens rekommendation om 0.8 gram protein per kilo kroppsvikt för lågt för äldre individer.  

 
Läs mer om nutrition för äldre i årets andra nummer av Nordisk Nutrition, som 
utkommer den 20 maj. Beställ ditt exemplar genom att maila info@nordisknutrition.se,  
 
Läs mer om Nordisk Nutrition på hemsidan: www.nordisknutrition.se 
 
För mer information, vänligen kontakta  
Susanne Bryngelsson, chefredaktör, tel 046-286 22 84, 0709-58 86 36. 
___________________________________________________________________________ 
Nordisk Nutrition ges ut av SNF Swedish Nutrition Foundation, Lund. 
SNF Swedish Nutrition Foundation bildades 1961. SNF syftar till att främja vetenskaplig forskning inom 
näringslära och närliggande områden samt att främja det praktiska utnyttjandet av framsteg inom denna 
forskning. SNF har ett 40-tal företag och organisationer som medlemmar. Förutom Nordisk Nutrition ger SNF 
också ut en vetenskaplig tidskrift, Food & Nutrition Research. Mer information om SNF och tidskrifterna finns 
på www.snf.ideon.se 


